
PANEVĖŽIO KOLEGIJA 

 

KOLEGIJOS TARYBOS POSĖDŽIO NUTARIMAI 

 

2015-12-16 Nr. KT-5 

Panevėžys 

 

Posėdis įvyko 2015 m. gruodžio 16 d. 15.00 val. Panevėžio kolegijoje. 

 

1. SVARSTYTA. Akademinės tarybos 2015 m. lapkričio  25 d. posėdžio (protokolo Nr. 

V4-10) nutarimas: „1. Atšaukti Kolegijos tarybos narius Raimondą Dambrauską, Česlovą Gutauską 

ir Povilą Žagunį iš Kolegijos tarybos narių. 2. Organizuoti visuotinį akademinės bendruomenės 

susirinkimą, skirtą Kolegijos narių Birutės Dalmantienės, Redos Jonušauskienės, dr. Ričardo 

Kliminsko, Dalios Urbonienės atšaukimo iš Kolegijos tarybos narių.3. Pavesti Akademinės tarybos 

pirmininkei Laimai Unterhauser vadovaujantis Panevėžio kolegijos statutu sušaukti visuotinį 

akademinės bendruomenės susirinkimą.“  

 

NUTARTA. Įpareigoti direktorių Egidijų Žukauską kreiptis į Švietimo ir mokslo 

ministeriją bei Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybą dėl 

Akademinės tarybos 2015 m. lapkričio 25 d. posėdyje (protokolo Nr. V4-10) priimto nutarimo „1. 

Atšaukti Kolegijos tarybos narius Raimondą Dambrauską, Česlovą Gutauską ir Povilą Žagunį iš 

Kolegijos tarybos narių. 2. Organizuoti visuotinį akademinės bendruomenės susirinkimą, skirtą 

Kolegijos narių Birutės Dalmantienės, Redos Jonušauskienės, dr.Ričardo Kliminsko, Dalios 

Urbonienės atšaukimo iš Kolegijos tarybos narių. 3. Pavesti Akademinės tarybos pirmininkei 

Laimai Unterhauser vadovaujantis Panevėžio kolegijos statutu sušaukti visuotinį akademinės 

bendruomenės susirinkimą“ teisėtumo.  

  

 

2. SVARSTYTA. Panevėžio Kolegijos valdymo struktūros projekto (vykdant Kolegijos 

Tarybos sprendimus; Akademinės Tarybos pasiūlymus ir Taikinimo komisijos protokolo 

2014.04.01. sutarimus) tobulinimo veiksmai. 

NUTARTA: 

1. Pritarti kolegijos valdymo struktūros tobulinimui pagal pateiktą schemą.  

2. Įpareigoti kolegijos direktorių iki 2016 m. vasario 1 d. parengti perėjimo prie 

patobulintos struktūros planą-grafiką. 

3. Nustatyti, kad patobulinta struktūra galioja nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. 

4. Įgyvendinant patobulintą struktūrą, įpareigoti kolegijos direktorių iki 2016 m. rugsėjo 

1 d. sumažinti etatų skaičių: 

4.1. Vadovų (direktorius, pavaduotojai, kancleris, katedrų vedėjai, skyrių ir centrų 

vadovai) – 20 proc., 

4.2. Specialistų ir tarnautojų – ne  mažiau kaip 5 proc.  

 

1. SVARSTYTA. 2015 metų sąmatų pakeitimai. 

NUTARTA: 

1. Leisti atlikti pakeitimus Panevėžio kolegijos 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatoje. 

2. Tvirtinti patikslintą Panevėžio kolegijos 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatą.   

 

2. SVARSTYTA. Ilgalaikio turto nurašymas. 

NUTARTA. Leisti nurašyti ilgalaikį turtą pagal pateiktą sąrašą.  

 

3. SVARSTYTA. Leidimas išnuomoti patalpas viešojo konkurso būdu. 



NUTARTA. Leisti išnuomoti viešojo konkurso būdu Panevėžio kolegijos patalpas, 

esančias Pastate-Technikos mokykloje, Klaipėdos g. 3, Panevėžyje (Nekilnojamojo turto kadastro ir 

registro byloje Nr. 35/50117, inventorinis Nr. 4160, pastatas pažymėtas plane 8C2p, pastato 

unikalus Nr. 2794-0005-4069, pirmo aukšto patalpų indeksai 1-7 (28,82 kv. metro), 1-6 (0,75 kv. 

metro), 1-5 (4,90 kv. metro) ir dalį bendro naudojimo patalpų, kurių indeksas 1-3 (2 kv. metro iš 

50,31 kv. metro), 1-12 (0,5 kv. metro iš 1,06 kv. metro), 1-13 (0,5 kv. metro iš 1,27 kv. metro)). 

Bendras planuojamų išnuomoti patalpų plotas 37,47 kv. metro. Pradinis turto nuompinigių dydis per 

mėnesį 57,33 Eur (1,53 Eur už 1 kv. m). Numatomas nuomos terminas 10 metų.  
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